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De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: 

I

In artikel 37 Migratie van de departementale begrotingsstaat worden 
het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met 
€ 10.000 (x € 1.000). 

II

In artikel 91 Apparaat kerndepartement van de departementale 
begrotingsstaat worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag 
verlaagd met € 10.000 (x € 1.000). 

III

In de begrotingsstaat inzake de agentschappen worden bij de 
Immigratie- en Naturalisatiedienst het totaal baten en het totaal lasten 
verhoogd met € 10.000 (x € 1.000). 

Toelichting  

Dit amendement strekt ertoe de bijdrage aan de Immigratie- en 
Naturalisatiedienst (IND) te verhogen met € 10 miljoen waardoor de voor 
2019 voorgenomen bezuiniging van € 38.134.000,– deels ongedaan wordt 
gemaakt. Daarmee kan een begin gemaakt worden met het uitvoeren van 
de aangenomen motie van het lid Jasper van Dijk c.s. over voldoende 
capaciteit bij de IND. 

De COA opvang zit te vol, de wachttijden lopen op en de IND keerde 
meer dan één miljoen euro uit aan dwangsommen vanwege de grote 
achterstand. Het is van groot belang dat de procedures snel en zorgvuldig 
doorlopen worden, zodat asielzoekers en de samenleving snel duide-
lijkheid hebben over wie er wel en wie er geen verblijfsrecht heeft. Door 
het deels terugdraaien van de geplande bezuiniging kan meer personeel 
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worden aangetrokken en kan het tevens aantrekkelijk worden voor 
personeel om bij de IND werkzaam te blijven. 

De dekking van dit amendement wordt gevonden in de op artikel 91 
gereserveerde middelen personele en materiële uitgaven en ontvangsten 
van het bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid, met een voorkeur 
dekking te vinden op externe inhuur. 

Jasper van Dijk 
Van Ojik
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